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1. Tillitsvalgte i Asker Svømmeklubb 

 

Leder: Johanna Lervik 

Nestleder: Lena Aavik 

Styremedlemmer:  

Olav Eikemo 

Narve Løvø 

Unni Augland Eik 

Jostein Rustad 

Torgeir Flatjord 

Kontrollkomité: Håkon Dalaen, Hilde Valø 

Valgkomité:Thor Ivar Eriksen, Vibeke Østlyngen, Egil Tellevik 



 

2. Drift 

Asker Svømmeklubb har 1352 medlemmer og dermed befester vi stillingen som en av Norges største 

svømmeklubber. I Asker er vi det største særidrettslaget.  De fleste medlemmene deltar på 

svømmetrening og kurs. I tillegg har klubben stupgrupper og en synkrongruppe.  

Trenere 2013: 

Svømming Johan Björkegren, Vadim Forafonov, Ida Sandin, Michael Kostesic, Zander Hey, Ulf 

Riise, Anastasia Forafonova, Anne Jernsletten, Andreas Bergman, Stine Bergan, Mette 

Mellebye Larsen 

Stup  Viggo Friling, Ole Aasen, Sigurd Tvedt, Matias Raknes 

Synkron Tonje Braaten Kogstad 

 

Klubben har kontor, som leies av Tandberg Eiendom med adresse Fejkan 3, 1394 Nesbru. På kontoret 

har klubben en kontorleder i 80% stilling som tar seg av regnskap samt administrasjon og besvarelser 

av henvendelser som kommer til klubben.  

Videre har klubben også en kurskoordinator i 100% stilling som deler arbeidet mellom administrative 

oppgaver og kursinstruksjon. Kurskoordinator har ansvar for å koordinere svømmekurs og 

instruktører, samt oppfølging og utdanning av instruktører.  

Kursvirksomheten følger opplegget til Norges svømmeskole og er under oppsyn av Norges 

Svømmeforbund. Asker Svømmeklubb hadde besøk av svømmeskolen for å få en tilbakemelding på i 

hvilken grad opplegget gjennomføres i trå med retningslinjene. Styret mottok en rapport som 

konkluderer med at klubben skal gjennomføre noen strukturelle endringer for å drive 

kursvirksomheten i trå med retningslinjene. Grunnet sykefravær er endringsprosessen noe forsinket, 

men vil trå i kraft ved oppstart av høstsemesteret 2014. Det er utarbeidet en fremdriftsplan som 

sikrer at nødvendig planlegging og gjennomføring sikres. Kursvirksomheten er en viktig inntektskilde 

til klubbens virksomhet. I tillegg er kursvirksomheten den viktigste kilden til å rekruttere utøvere til 

trenings og konkurransepartiene. Styret har derfor arbeidet med å kvalitetssikre kursvirksomheten 

med veiledning fra NSF.  

Styret har i samarbeid med trenerteamet ferdigstilt virksomhetsplan og sportsplan for 2014-2016. I 

året som har gått har Asker Svømmeklubb vært godt representert i arrangementer i regi av NSF. Det 

har vært en viktig satsning å bli mer synlig, samt i større utstrekning trekke veksler på den 

kompetanse, veiledning og erfaringsdeling som er tilgjengelig gjennom NSF. Herunder veiledning i 

utarbeidelse av virksomhetsplanen. Styremedlemmer og trenere fra Asker Svømmeklubb har deltatt 

på Svømmetinget og på lederkonferansen. Asker Svømmeklubb var også med på å pilotere det så 

kalte Anerkjennelses programmet for å kartlegge klubbens styrker samt utviklingsområder. Det er 

laget en gjennomføringsplan på områder hvor klubben identifiserte et forbedringspotensial. Det 

fremste området som peker seg ut er engasjement hos en større del av foreldremassen. Det er bla. 

opprettet foreldrekontakter for alle grupper og behov for å videreutvikle klubbens systematikk og 



struktur gjennom bla. utarbeidelse av en håndbok.  Arbeidet er påbegynt og planlagt avsluttet våren 

2014. 

Styret har arbeidet aktivt for å få flere medlemmer og foreldre til å delta i diverse ulike oppgaver. 

Herunder har det vært gjennomført dommerutdanning og klubben har nå et akseptabelt antall 

dommere. Styret vil arbeide videre med å få flere til å bidra i diverse grupper. Herunder 

sponsorutvalg, arrangementkomité, hallkomité mv.  

I hele 2013 var inneklimaet på Landøya en utfordring. Styret var i tett dialog gjennom både mail 

utveksling, telefonsamtaler samt flere møter med driftsavdelingen for å påpeke klubbens behov samt 

for å gjøre rede for utøvernes opplevelse. Også lokalpolitikere er gjort oppmerksomme på 

problematikken. Det er i tillegg gjennomført foreldremøte for å informere om situasjonen. 

Problemene ble løst i februar 2014 og ventilasjonsanlegget er nå i drift som normalt. Styret vil 

fortsatt følge opp utviklingen nøye. 

I forbindelse med politisk behandling av økonomiske rammer for den nye Holmen svømmehall 

utarbeidet styret et notat hvor nødvendige funksjonelle krav ble påpekt. Vedtaket som ble fattet 

11.3. 14 ivaretok alle klubbens innspill. Styret vil sikre aktiv brukermedvirkning i prosessen frem mot 

at hallen ferdigstilles. 

Styret har økt sitt fokus og sin deltakelse på kommunens politikk gjennom deltakelse og engasjement 

i Askers Idrettsråd. Asker kommune ønsker at innspill fra klubber skal samordnes gjennom AIR. Asker 

Svømmeklubb har tidligere ikke deltatt i møter og samlinger AIR har arrangert og kommunen har 

etterlyst engasjement fra Svømmeklubben. I 2013 har Asker Svømmeklubb gjennom styret vist 

interesse samt aktivt bidratt inn i AIR bla. gjennom deltakelse på høstkonferansen. Det blir viktig 

fremover å sikre en enda bedre og tettere dialog med Asker kommune fremst med henblikk på å 

sikre klubben nok treningstid i form av bassengkapasitet. Styret vil aktivt fremme klubben s behov 

både gjennom AIR og gjennom direkte kontakt med sentrale politikere.  

Styrets rolle som arbeidsgiver innebærer tilsettinger, oppfølging, samtaler og håndtering av 

eventuelle samarbeidsproblemer. 

 

3. Regnskapet for 2013 

Styret viser til vedlagte årsregnskap med tilhørende noter, som er avstemt og revidert av klubbens 

revisor. Det vises også til vedlagte revisjonserklæring.  

Styret vil kort trekke fram følgende poster: 

UTVALGTE POSTER FRA ÅRSREGNSKAPET: 2013 2012 Endring %     
Driftsinntekter  8184 6967 17 %     
Lønnskostnader  4108 3698 11 %     
Andre driftskostnader  3637 2451 48 %     
Driftsresultat  60 412 -85 %     
Årsresultat     66 413 -84 %     

 
          



Egenkapital    768 696 10 %     
Totalkapital     2186 2287 -4 %     

 
Egenkapital i % av totalkapital 35 % 30 %      
*alle tall i 1000         
          

Klubben har hatt et større aktivitetsnivå enn i tidligere år.  Antall aktive svømmere har økt, og  
dette har medført behov for flere trenerressurser.  Styret har prioritert den sportslige satsningen 
framfor økt administrasjon. På lengre sikt arbeides det for styrke det administrative og faglige 
lederskapet i klubben.   
  
Arrangementet JrNm 2013var også ressurskrevende, men gikk økonomisk i balanse. Samtidig har 
enkelte inntektsposter blitt noe lavere enn forventet. Både kursinntekter i iste kursserie, 
svømmeaksjonen og sponsormidler ble lavere noe enn budsjettert. Styret iverksatte korrigerende 
tiltak løpende.    

      
Likviditeten har vært god i hele perioden.  Styret har iverksatt nødvendige tiltak underveis.     
Egenkapitalen er nå 35 %, noe styret finner tilfredsstillende, og som er i tråd med som er i tråd med 
målsettingene fra forrige styre.    
 

 

4. Arbeidsmiljøet 

Styret har ivaretatt sitt arbeidsgiveransvar bla. gjennom medarbeidersamtaler med de ansatte. Flere 

utskiftinger i trenerteamet samt sykemeldinger har delvis vært krevende. Det kan også være en 

utfordring både for styret samt ansatte å ha frivillige som skal ivareta arbeidsgiveransvaret. I perioder 

vil ansatte oppleve det som krevende å måtte forholde seg til et frivillig styre som er pålagt mange 

arbeidsoppgaver. Det krever fleksibilitet og tålmodighet fra alle involverte, og det kan oppstå 

missforståelse grunnet begrensede muligheter til oppfølging og manglende kommunikasjon. Et 

trenerteam som utfører sine arbeidsoppgaver på bassengkanten med ansvar for egne grupper kan ha 

utfordringer med å finne tid til nødvendig samarbeid og koordinering. Det er i 2013 laget en struktur 

og oppfølging av trenerteamet gjennom at hovedtrener tar et overordnet ansvar for hele 

treningsopplegget. I tillegg har teamet i perioden august 2013 til juni 2014 hatt tilgang på veiledning 

og assistanse gjennom bistand fra tidligere trener Johan Bjørkegren. Klubben har for tiden et meget 

godt og sammensveiset trenerteam som deler høye ambisjoner for utøverne samt bidrar med ulik 

kompetanse. Arbeidsmiljøet oppleves som godt. Styret vil videreutvikle sine retningslinjer for å 

systematisk å ivareta arbeidsgiveransvaret. Målsettingen i virksomhetsplanen er å tilsette en daglig 

leder som på sikt skal ivareta ledelse, koordinering og oppfølging av klubbens ansatte og 

virksomheten for øvrig. 

5. Likestilling 

Valgkomiteen / styret er oppmerksom på kravet om å fremme likestilling, og for å forhindre 

forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kriteriene er forsøkt hensyntatt 

ved valg av kandidater. 

 

 



 

 

6. Aktiviteter i klubben 

 

Stevner arrengert av ASK 

Asker Open 2013, Junior NM/UM, sommer og juleavsluttning og rekruttstevne. På juleavsluttningen 

ble premiene i årets klubbmesterskap delt ut. Alle medaljevinnere i internasjonale og nasjonale 

mesterskap ble hyllet. 

Treningsleir for konkurranse svømmere 

Vinterferie leir i Borås 

Påskeleir i Sør Afrika 

NM leir i Danmark i juni  

Oppstartssamling i Karlskoga i august 

Høstferie leir på Island 

 

Medaljer oppnådd i nasjonale og internasjonale mesterskap: 

NM senior Stavanger 2013 
    

      Gull Sandin Ida 200 IM 2,13,65 

Bronse 
 

Asker SK 4x50 me 1,55,36 

Bronse Olsen Elise 50 Fly 27,66 

 

NM langbane 2013  
    Medaljer 

     Gull Snildal Ingvild 50 ry 28,93 

Gull Snildal Ingvild 200 fly 2,13,03 

Gull Asker SK 4x100 fri 3,52,56 

Gull Snildal Ingvild 100 ry 1,03,01 

Gull Snildal Ingvild 100 fly 59,3 

Gull Snildal Ingvild 200 IM 2,16,66 

Gull Snildal Ingvild 50 fly 26,79 

Sølv Snildal Ingvild 200 fri 2,02,37 

Sølv Asker SK 4x100 me 4,16,78 

Sølv Sandin Ida 200 me 2,19,39 

Bronse Olsen Elise 50 ry 30,39 

Bronse Smith Majken 800 fri 9,20,54 

Bronse Olsen Elise 50 fly 28,43 

     



       
 
 
Junior 

     Gull Olsen Elise 50 Fri 26,69 

Gull Olsen Elise 50 Fly 27,46 

Sølv Olsen Elise 100 Fly 1,02,45 

Sølv Asker SK 4x100 Fri 3,58,50 

Sølv Asker  SK 4x100 Me 4,31,01 

Sølv Smith Majken 800 fri 9,20,54 

Bronse Olsen Elise 50 ry 30,87 

Bronse Hagby Andreas 200 Bryst 2,26,89 

Bronse Asker SK 4x200 Fri 8,50,24 

 
 
 
 
 

Junior NM/UM Asker 
           

Medaljer 
     Junior 
     Gull Asker SK 4x50 me 1,57,35 

Gull Olsen Elise 50 ry 28,9 
Gull Olsen Elise 100 fly 59,99 
Gull Asker SK 4x200 fri 8,21,95 
Gull Olsen Elise 50 fly 26,41 
Gull Asker SK 4x100 fri 3,49,51 
Gull Olsen Elise 200 fri 2,00,47 
Gull Olsen Elise 50 fri 25,64 
Sølv Asker SK 4x100 me 4,17,78 
Sølv Asker SK 4x50 fri 1,45,50 
Bronse Hagby Andreas 50 bryst 29,21 

Bronse Hagby Andreas 200 bryst 2,20,48 
Bronse Hagby Andreas 100 bryst 1,03,46 

      UM 
     Gull Asker SK 4x50 Me 1,58,59 

Gull Olsen Elise 50 ry 28,68 
Gull Olsen Elise 100 fly 59,83 
Gull Asker SK 4x200 fri 8,26,25 
Gull Smith Majken 800 fri 9,07,79 
Gull Olsen Elise 50 fly 27,14 
Gull Asker SK 4x100 fri 3,52,44 

Gull Olsen Elise 50 fri 25,74 
Gull Asker SK 4x100 me 4,21,51 
Gull Asker SK 4x50 fri 1,47,13 

    



Gull 
Olsen-
Bakke Emilie 200 fly 2,24,94 

Gull Olsen Elise 100 fri 56,51 
Bronse Smith Majken 400 fri 4,25,47 

Bronse 
Olsen-
Bakke Emilie 100 fly 1,04,24 

Bronse Lima Ingelin 50 fri 26,89 
  

 

7. Styrets oppsummering 

Styret vil takke alle ansatte, frivillige og foreldre for samarbeidet i 2013. Det ble et minnerikt år med 

bla. UNM og JNM ble gjennomført på hjemmebane. Ingvild Snildal takket for seg i Asker 

Svømmeklubb, Johan Bjørkegren valgte å forlate trenerjobben, men bidrar fortsatt i klubben med 

sinm kompetanse og erfaring hvilket vi er utrolig takknemlige for. 2013 hadde vår nye stjerne Elise 

Næss Olsen sitt gjennombrudd med flere norske junior rekorder samt finale i senior EM. Det blir 

spennende å følge denne flotte jenten videre. Hun er en fantastisk rollemodell for våre yngre 

svømmere.  

 

 


